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A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökségének határozatai 

(2014. április 14-től) 

 

23/2014. március 14. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége  a 2014. évi ORKA Kupán (2014.03.22-23) 

való részvételre az alább felsorolt, a szövetség nyilvántartása szerint az AQUA SE-nél 

leigazolt sportolók részére egyszeri, rendkívüli rajtengedélyt ad ki, ahol az Aquatic Group SE 

sportegyesületi megjelölést használhatják. 

Jelen engedéllyel csak akkor élhet a fent leírt sportolói kör, amennyiben ők (ill. kiskorú 

versenyzők esetében szüleik) erre irányuló hozzájáruló nyilatkozatát eredeti formában a 

MSZÚSZ részére 2014.03.21-ig igazolható módon benyújtják és amelyet másolatként az 

ORKA Kupa 2014 rendezőszerve és referensbírója felé legkésőbb a verseny kezdetéig 

igazolható módon eljuttatják. Ezen versenyző(k) (ill. kiskorú sportolók esetében a törvényes 

képviselőjük) által tett fenti nyilatkozat(ok) hiányában csak a leigazolása szerinti (AQUA SE) 

sportegyesület színeiben állhat(nak) rajthoz. 

A versenyzők tudomásul veszik, hogy versenyengedély kártyát erre a versenyre nem állít(hat) 

ki a szövetség, így akinek nincs a verseny idejére érvényes korábban (AQUA SE 

kérelmére) kiállított Versenyengedély kártyája, annak külön nyilatkozatban kell kijelentenie, 

hogy a versennyel kapcsolatosan a versenyző sportbiztosítását saját maga megoldja és ezzel 

kapcsolatosan sem a MSZÚSZ, sem az ORKA Kupa 2014 verseny 

kiírója/szervezője/rendezője/felelőse felé semmilyen anyagi, jogi vagy más igénnyel nem lép 

fel! (a nyilatkozat szövege jelen határozat mellékletét képezi) 

Egyben a fentiek alkalmazása mellett kéri az ORKA SE-t, hogy ezen versenyzőkre kiadott 

rajtengedélyt tudomásul venni szíveskedjék és engedélyezze a versenyzők rajthoz állásást, ha 

egyéb a versenykiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek. 
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Az érintett sportolók: Paulovics Melinda; Paulovics Bettina; Kovácsics Kata; Kovácsics Kitti; 

Maximilián Alexandra; Szabó Dalma, Kékesy Bernadett; Kapitány Eszter; Völgyi Anna; 

Monos Imola; Baranyi Zsófia; Meilinger Hanna; Zoboki Réka; Rabi Laura; Zombor Adrienn; 

Tamás Alexa; Tóth Hanna; Tóth Blanka; Heinczinger Hanna; Heinczinger Sára; Kinczli 

Anna; Lakatos Eszter; Vidor Teodóra; Varga Szaffi; Azari Laura; Lázár Liza; Sós Heni; 

Monos Jázmin; Zsoldos Panna; K. Szabó Zsófia; Lukács Ágnes; Gombos Luca; Trebisch 

Hanna; Számuel Júlia; Számuel Boglárka; Dorogi Hanna; Pap- Havas Fruzsina. 

 

Jelen határozat azonnal kihirdetésre kerül és a kihirdetéssel hatályossá válik. 

A határozat ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának van helye a határozat kihirdetését 

követő 5 naptári napon belül, amelynek azonban a speciális körülményekre tekintettel nincs 

halasztó hatálya a végrehajtásra. 

Jogorvoslati kérelmet csak az érintett sportegyesületek (AQUA Szinkronúszó SE és 

AQUATIC Group SE) nyújthatnak be írásban a MSZÚSZ Irodáján keresztül eredeti 

dokumentumokkal, amelyet a MSZÚSZ Elnöksége a jogorvoslati kérelem beérkezését követő 

(követekező) rendes elnökségi ülésen napirendre venni és a jogorvoslati kérelemről dönteni 

köteles. Az itt hozott döntés megtámadni csak bírósági úton lehetséges. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

24/2014. április 03. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a XXII Gyermek és Junior Országos 

Bajnokságon (2014. április 05-06) való részvételre az alább felsorolt, a szövetség 

nyilvántartása szerint az AQUA SE-nél leigazolt sportolók részére egyszeri, rendkívüli 

rajtengedélyt ad ki, ahol az Aquatic Group SE sportegyesületi megjelölést használhatják 

(amennyiben az Aqua Szinkronúszó SE továbbra is hozzájárul ehhez): Lukács Ágnes, Lázár 
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Liza, Monos Jázmin, Bagyinszky Réka, K. Szabó Zsófia, Sós Henrietta, Zsoldos Panna, 

Számuel Júlia, Trebisch Hanna. 

 

Az elnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 23/2014. március 14. számú határozatban 

foglaltak teljes körűen vonatkoznak a jelen határozatban megnevezett egyesületekre, 

sportolókra, kiskorúak esetében a szülőkre/ törvényes képviselőjükre. 

Továbbá elengedhetetlen jelen határozathoz kapcsolódó nyilatkozat kitöltése és eredeti 

formában történő benyújtása a Magyar Szinkronúszó Szövetség részére, legkésőbb az érintett 

verseny kezdete előtt 1 órával. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

25/2014. április 14. határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy megbízza Haranghy Csaba MSZÚSZ elnököt, hogy 

keressen olyan sporttörvényben és sportéletben járatos jogászt- és bízza meg-, aki meg tudja 

vizsgálni az Aquatic Group SE, illetve az Őt képviselő Dr. Hajdan Teofil ügyvéd úr 

MSZÚSZ-hez intézett levelét. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

26/2014. április 14. határozat 

Az elnökség úgy határozott, hogy felkéri Bartha Zsuzsánnát, hogy dolgozza ki az Igazolási és 

Átigazolási Szabályzat módosítását az alábbi elvek figyelembevételével: 

1. Az átigazolási díjak összességébe csökkenjenek.  

2. Tegyen javaslatot sávos díjak bevezetésére.  
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3. Az Igazolási és Átigazolási Bizottság a szabályzat módosítását úgy készítse elő, hogy 

hatályba léphessen 2014. szeptember 01.-től. 

Felelős: Bartha Zsuzsánna 

Határidő: 2014. július 30. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

27/2014. április 14. határozat 

Az elnökség felkéri Cseh Krisztián urat, hogy térképezze fel az alternatív szállás és transzfer 

lehetőségeket a két versenyre. 

Határidő: 2014. április 16. 

3 igen szavazattal elfogadva 

 

28/2014. április 14. határozat 

Az elnökség felkéri Haranghy Csaba elnök Urat, hogy konzultáljon potenciális szponzorokkal 

és a Magyar Úszó Szövetség vezetőségével a két világverseny (felnőtt EB és Junior VB) 

finanszírozása kapcsán.  

3 igen szavazattal elfogadva 

 

29/2014. április 14. határozat 

Az elnökség az előző két határozat teljesülése után (27/2014. április 14.; 28/2014. április 14.) 

fog határozatot hozni a Felnőtt EB és Junior VB kiutazásával kapcsolatban.  

3 igen szavazattal elfogadva. 
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30/2014. április 14. határozat 

Az elnökség az elhangzott tájékoztatót tudomásul vette. Az elnökség elfogadta és 

megerősítette a Szakmai Bizottság által korábban javasolt, a válogatott tagsággal kapcsolatban 

hozott határozatait.  

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

 

31/2014. április 14. határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy mindösszesen 400.000 Ft erejéig támogatja a zágrábi bíró 

továbbképzésen részt vevő öt fő bíró részvételét. (A hatodik önként jelentkező bíró teljes 

mértékben saját maga fedezi a költségeit.) 

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

32/2014. április 15. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a Székesfehérváron megrendezésre 

kerülő XXII. Utánpótlás és Felnőtt Országos Bajnokságot egy nap alatt bonyolítja le, 2014. április 27.-

én, vasárnap. 

3 igen szavazattal elfogadva 

 

33/2014. április 15. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 22/2014. március 11. sz. határozatában döntött a 

szövetség évi rendes közgyűlésének időpontjáról. Kiegészítve a hivatkozott határozatot, a közgyűlés 

helyszínéül a Komjádi Béla uszoda (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) tanácstermét jelöli meg, 

kezdési időpontnak pedig 11:00 órát. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

34/2014. április 30. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a 2014. évi Junior Világbajnokságon 

(Helsinki) a junior válogatott részt vegyen egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr versenyszámban 

(Összesen 17 fő-12 fő sportoló, 2 fő edző, 1 fő csapatvezető, 2 fő bíró). A delegáció elszállásolására a 



MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 

HUNGARIAN SYNCHRONISED SWIMMING FEDERATION 
 

H-1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 

e-mail: hungary.synchro@gmail.com 

 
 

 
6 

 

TravelGoo! Utazási Irodát kéri fel a szövetség. A 17 fő utazási, biztosítási és szállás kiadásainak 50%-

át a szövetség finanszírozza. A költségek fennmaradó részéhez az utazó kerettagok hozzájárulása 

szükséges. Ezen anyagi terhek vállalásáról a határozathoz kapcsolódó nyilatkozatban a kiskorú 

sportoló törvényes képviselőjének nyilatkoznia kell. Az eredeti nyilatkozatot a Magyar Szinkronúszó 

Szövetség irodájába (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) 2014. május 8-a 12:00 óráig kell leadni. 

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

35/2014. április 30. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége jóváhagyja a Szakmai Bizottság által a szövetségi 

irodához eljuttatott módosított felnőtt és legidősebb utánpótlás korú válogatott kereteinek névsorát, a 

Magyar Olimpiai Bizottság kiemelt orvosi ellátás biztosításához. A névsort az iroda haladéktalanul 

juttassa el elektronikus formában a Magyar Olimpiai Bizottság illetékesének, illetve a válogatott 

keretorvosának, Dr. Kamarás Gabriellának. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

36/2014. április 30. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a 2014. évi Felnőtt Európa-

bajnokságon (Berlin) a felnőtt válogatott részt vegyen egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr 

versenyszámban (Összesen 17 fő-12 fő sportoló, 2 fő edző, 1 fő csapatvezető, 2 fő bíró). A delegáció 

elszállásolására a TravelGoo! Utazási Irodát kéri fel a szövetség. A 17 fő utazási, biztosítási és szállás 

kiadásainak 50%-át a szövetség finanszírozza. A költségek fennmaradó részéhez az utazó kerettagok 

hozzájárulása szükséges. Ezen anyagi terhek vállalásáról a határozathoz kapcsolódó nyilatkozatban a 

sportolónak, illetve kiskorú sportoló esetén a sportoló törvényes képviselőjének nyilatkoznia kell. Az 

eredeti nyilatkozatot a Magyar Szinkronúszó Szövetség irodájába (1023 Budapest, Árpád fejedelem 

útja 8.) 2014. május 8-a 12:00 óráig kell leadni. 

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

37/2014. május 05. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Hullám Kupán (2014. május 11.) való részvételre az 

alább felsorolt, a szövetség nyilvántartása szerint az AQUA SE-nél leigazolt sportolók részére 

egyszeri, rendkívüli rajtengedélyt ad ki, ahol az Aquatic Group SE sportegyesületi megjelölést 

használhatják (amennyiben az Aqua Szinkronúszó SE továbbra is, írásban hozzájárul ehhez): Lukács 

Ágnes, Lázár Liza, Monos Jázmin, K. Szabó Zsófia, Sós Henrietta, Zsoldos Panna, Számuel Júlia, 

Trebisch Hanna, Paulovics Melinda; Paulovics Bettina; Kovácsics Kata; Kovácsics Kitti; Maximilián 

Alexandra; Szabó Dalma, Kékesy Bernadett; Kapitány Eszter; Völgyi Anna; Monos Imola; Baranyi 

Zsófia; Meilinger Hanna; Zoboki Réka; Rabi Laura; Zombor Adrienn; Tamás Alexa; Tóth Blanka; 

Heinczinger Hanna; Heinczinger Sára; Kinczli Anna; Lakatos Eszter; Vidor Teodóra; Varga Szaffi; 

Azari Laura; Számuel Boglárka; Pap- Havas Fruzsina, Dorogi Hanna. 
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Az elnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 23/2014. március 14. számú határozatban 

foglaltak teljes körűen vonatkoznak a jelen határozatban megnevezett egyesületekre, sportolókra, 

kiskorúak esetében a szülőkre/ törvényes képviselőjükre. 

Továbbá elengedhetetlen jelen határozathoz kapcsolódó nyilatkozat kitöltése és eredeti formában 

történő benyújtása a Magyar Szinkronúszó Szövetség részére legkésőbb 2014. május 09. péntek 12:00 

óráig. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

38/2014. május 16. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége jóváhagyja a 2014. május 17.-i közgyűlés napirendi 

pontjaihoz kapcsolódó, alábbi dokumentumokat: 

 2013. évi pénzügyi beszámoló (mérleg, közhasznúsági melléklet) 

 Az elnökség 2013. évi szakmai beszámolója 

 Az elnökség 2014. évi szakmai terve 

 Az elnökség 2014. évi pénzügyi terve 

 A szövetség Alapszabályának módosításait 

3 igen szavazattal elfogadva. 

39/2014. június 06. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadja a Szakmai Bizottság 2014. július 01-től 2014. 

szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatát. A javaslatot az 

SZB az Országos Bajnokságon, mint kvalifikációs versenyen, páros versenyszámban elért első 

helyezéssel indokolta.  

Ösztöndíjban részesül: 

 Kiss Szofi 70.000 Ft 

 Czegle Fanni 65.000 Ft 

 Schwarcz Anett 65.000 Ft 

 Horváthné Kovács Erika 100.000 Ft 

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 
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40/ 2014. június 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a válogatott kűr dresszeire (Utánpótlás kombinációs 

kűr- 12 db, Junior- felnőtt kombinációs kűr- 20 db, Csapat- 25 db, Technikai csapat kűr- 12 db, Egyéni 

és páros- 11 db; összesen: 80. db), valamint felszereléseire (melegítő, short, póló, úszósapka) összesen 

900.000 forint keretösszeget tud biztosítani. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

41/ 2014. június 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri Dr. Szőke Zsuzsannát, hogy Technikai 

Szakértőként legyen segítségére a 2021-es VB szervezőbizottságának, szinkronúszó kérdéseket érintő 

ügyekben.  

3 igen szavazattal elfogadva. 

42/ 2014. június 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége kéri a Szakmai Bizottságot, hogy a válogatott 

kerettagok következő hetet/ heteket érintő edzéseiről tájékoztassák minden esetben legkésőbb folyó 

hét csütörtök 24 óráig az irodát mindhárom korosztályra kiterjedően, annak érdekében, hogy időben 

informálhassa a szövetség a válogatott kereteket adó egyesületeket. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

43/ 2014. június 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége bruttó 210.000 forintos összegkeretet biztosít 30 db új 

bírói pontozótábla beszerzésére a IV. Hungarian Open versenyre időzítve. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

44/2014. július 02. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a likviditási problémák kezelésére 3.000.000 Ft, azaz 

hárommillió forint összegű kölcsönt fogad el négyhavi időtartamra a Budapest Hydro Kt.-től. 

2 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

45/2014. július 02. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a 2014. évi Mediterranean 

Synchronized Swimming Cup (Alexandroupoli) versenyen az utánpótlás válogatott részt vegyen 

egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr versenyszámban (Összesen 16 fő-12 fő sportoló, 2 fő edző, 2 

fő bíró). A delegáció elszállásolása a verseny szervezői által biztosított, kijelölt szálláshelyen történik. 
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(2014. szeptember 02-08.) A 16 fő utazási, biztosítási és szállás kiadásainak 50%-át a szövetség 

finanszírozza. A költségek fennmaradó részéhez az utazó kerettagok hozzájárulása szükséges. Ezen 

anyagi terhek vállalásáról a határozathoz kapcsolódó nyilatkozatban a kiskorú sportoló törvényes 

képviselőjének nyilatkoznia kell. Az eredeti nyilatkozatot a Magyar Szinkronúszó Szövetség irodájába 

(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) 2014. július 11. 12:00 óráig kell leadni. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

46/2014. július 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadja a módosított 2014. évi költségvetést, melyet a 

közgyűlés elé kíván terjeszteni elfogadásra. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

47/2014. július 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 15.000 Ft+ ÁFA/ db/ nap áron tudja bérbe adni a 

Magyar Vízilabda Szövetség részére az igényelt víz alatti hangosításokat a szinkronúszó bemutatókra.  

3 igen szavazattal elfogadva. 

48/2014. július 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a válogatott keretek világversenyekre történő utazásaira 

felszerelést biztosít az utazó sportolók és vezetőik részére. A sportruházatok átvételekor nyilatkozat 

kitöltése kötelező, melyben a sportoló és az edző vállalja, hogy határidőre tiszta állapotban 

visszaszolgáltatja az átvett felszereléseket, megőrzi őket, vigyáz az állapotukra, ellenkező esetben a 

feltüntetett értékek kiszámlázásra kerülnek, melyet 8 napon belül kötelesek a Szövetség pénztárában 

kiegyenlíteni. 

A felszerelések értékei tételenként: 

 Short    10.000 Ft 

 Galléros póló   10.000 Ft 

 Melegítő   20.000  Ft 

 Köntös    20.000 Ft 

 Hátizsák   10.000 Ft 

3 igen szavazattal elfogadva. 
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49/2014. augusztus 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Rendkívüli Közgyűlést hív össze 2014. augusztus 26.-a 

kedd, 17:00 órára. Helyszín: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. (Komjádi Béla Sportuszoda 

tanácsterme) 

3 igen szavazattal elfogadva. 

50/2014. augusztus 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta az újra elkészített 2013. évi beszámolót és a 

közhasznúsági mellékletét, illetve a 2014. évi Szakmai tervet, melyet a 2014. augusztus 26.-i 

Rendkívüli Közgyűlés elé kíván terjeszteni elfogadásra, a korábban elfogadott módosított 2014. évi 

költségvetéssel együtt (46/2014. július 09. sz. határozat). 

3 igen szavazattal elfogadva. 

51/2014. szeptember 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadja az előterjesztett Pénzkezelési Szabályzatot. 

3 igen szavazattal elfogadva, 

52/2014. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a 2014. október 01.- december 31.-ig terjedő 

időszak Gerevich ösztöndíj felosztását illetően, az alábbi összegekkel: 

Sportolók: 

Kiss Szofi   70.000 Ft 

Czegle Fanni   35.000 Ft 

Schwarcz Anett   35.000 Ft 

Fodor Adél   30.000 Ft 

Harcsa Viktória   30.000 Ft 

 

Edzők: 

Horváthné Kovács Erika 50.000 Ft 

Szedlák Krisztina  50.000 Ft 

 

2 igen és 1 nem szavazattal elfogadva. 
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53/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta Hámori Zsuzsanna 2014. évi Európa- 

bajnoksági, valamint a 2014. évi Junior Világbajnoksági beszámolóját. 

3 igen szavazattal elfogadva 

54/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta Szedlák Krisztina 2014. évi Mediterranean 

Cup-ról készített beszámolóját. 

3 igen szavazattal elfogadva 

55/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri Hámori Zsuzsanna szövetségi kapitányt, készítse 

el a magyar szinkronúszó válogatott (felnőtt- junior- utánpótlás) felkészülési tervét 2015. szeptember 

30-ig terjedő időszakra. 

Az elnökség úgy dönt, hogy a pénzügyi lehetőségek miatt az alábbi prioritási sorrendben dolgozza ki 

mind részletesség, mind szakmai szempontok alapján a felkészülési terveket (a sorrend prioritási 

sorrend). 1. Junior válogatott részvétele az Európa Játékokon; 2. Utánpótlás válogatott; 3. Rió-i 

olimpiai felkészülési terv a sikeres kvalifikációra- amennyiben garantálható a MOB részéről a 

pénzügyi fedezet. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

56/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megköszöni az Igazolási és Átigazolási Bizottság IÁB 

szabályzat átalakításába fektetett munkáját, melyet megfelelőnek és tartalmasnak ítél. A szabályzat 

fontossága okán indokolt egy egyesületi fórum összehívása, ahol a tagegyesületek javaslatit vitatnák 

meg a klubok, az elnökség, valamint az IÁB tagjai. 

Az egyesületi fórum időpontja: 2014. október 09. 17:00 óra 

Helyszín: Fővárosi Vízművek, XIII. kerület, Váci út 23-27. 

A konkrétan megfogalmazott módosítási javaslatokat a szövetség email címére 

(hungary.synchro@gmail.com) 2014. október 06. 16:00 óráig kell megküldeni a javaslattevő 

tagegyesületnek/ tagegyesületeknek. 

Csak a határidőre beérkezett javaslatok tárgyalhatók az egyesületi fórumon. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

mailto:hungary.synchro@gmail.com
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57/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy 2014. október 09-ig 

készítse el a szövetség 2015. évi hazai versenynaptárát, összhangban a külföldi versenyekkel. 

3 igen szavazattal elfogadva 

58/2014. szeptember 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2014. évi Magyar Kupa elnevezésű 

versenyen a 8 és 10 évesek számára is lehetőséget biztosít a versenyzésre.  

Továbbá a versenyen kombinációs kűrben az előírt létszámnál kevesebbel rajthoz álló egységeket nem 

bünteti pontlevonással. 

3 igen szavazattal elfogadva 

59/2014. október 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2014. október 10-től Cseh Krisztiánt sportszervezőként 

foglalkoztatja, változatlan feladatkörrel és feltételekkel. 

3 igen szavazattal megszavazva. 

 

60/2014. október 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy 100.000 forinttal támogatja 

(személyenként) a Szakmai Bizottság (SZB) és Versenybíró Bizottság (VBB) által javasolt személyek 

bécsi továbbképzését (LEN Clinic-2014. november 05.-09.) amennyiben az illető a kijelölt 

szálláshelyet veszi igénybe szállás céljából. A támogatáson felüli költségek a támogatottakat terhelik, 

mely összeget euróban kötelesek a szövetségnek befizetni a szervezőktől kapott számla fizetési 

határideje előtt. Az előzetes egyeztetések alapján a feltételt vállalja, így támogatásban részesül: 

Hámori Miklósné FINA „A” bíró és dr. Szőke Zsuzsanna SZB tag.  

2 igen szavazattal és egy tartózkodással megszavazva. 

61/2014. október 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a Dohában megrendezésre kerülő 

FINA Kongresszusra (2014. november 29.) Kobolák Gabriellát delegálja. A felmerülő költségeket a 

szövetség finanszírozza 

3 igen szavazattal megszavazva. 
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62/2014. november 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az alábbi döntéseket fogalmazza meg a mindenkori 

válogatott kapcsán. 

Válogatott edzésről történő hiányzás maximalizálása 

A sportoló az adott felkészülési ciklust lezáró versenyig az edzések maximum 10 %-ról hiányozhat. 

Az ezt meghaladó hiányzás szankcionálásáról a szövetség elnöksége hivatott dönteni. Ezzel 

kapcsolatban a válogatott edzők statisztikát vezetnek és azt – két aláírással hitelesítve- a szövetség 

irodájának a tárgy hó utolsó válogatott edzését követően megküldik elektronikus formában. 

Szankcionálás 

Azon sportolók esetében, akik nem látogatják a fentieknek megfelelően az edzéseket, a szövetség 

kisebb költségtérítést fizethet a versenyek költségeiből.  

 

Válogatott sportolók minősítései 2015. január 01-től: 

 Teljes jogú válogatott kerettagnak minősül és az utazó keret tagja az a sportoló, aki az 

edzéseket fentieknek megfelelően látogatja. 

 Minősített teljes jogú válogatott kerettag, az a versenyző, aki az edzéseken 

hiánytalanul részt vesz, valamint a tárgyévet megelőző szezonban kiemelkedő 

eredményt ért el nemzetközi versenyen. A szövetség 100%-ban finanszírozza a 

verseny költségeit. 

Kiemelt eredménynek számít: 

 Utánpótlás korosztályban COMEN Cup 1-30. hely kötelezőkben, 1-8 kűrben (a 

megelőzött országok száma minimum 6) 

 Junior korosztályban EB-n, VB-n 1-40. hely kötelezőkben, 1-12. hely kűrben (a 

megelőzött országok száma minimum 6) 

 Felnőtt korosztályban EB-n, VB-n, EK-n, VK-n döntős helyezés (a megelőzött 

országok száma minimum 3), vagy olimpiai kvalifikációt érő hely páros és/ vagy 

csapat versenyszámban. 
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Válogatási paraméterek 

 A Szakmai Bizottságnak ki kell alakítani a válogatási szempontrendszerét és 

feladatrendszerét, mely alapján évente legalább egy alkalommal válogatót tart a 

szövetség.  

 A válogatott kerettagoknak évente két alkalommal felmérőt kell tartani, előre 

meghatározott feladatokból. Cél, hogy az adott sportoló évről- évre fejlődést 

mutasson. 

A jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadva. 

63/2014. november 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadja és 2014. november 10. napjától hatályba 

lépteti a módosított Igazolási és Átigazolási szabályzatot. Az elnökség döntött az „átigazolás 

nyilvántartásba vételi” díjáról is, melyet 10.000 forint/ fő összegben állapított meg, ami a szövetég felé 

fizetendő. A díj független az átigazolni kívánt sportoló korától, illetve válogatottságától. A díjszabás a 

szabályzattal egy időben lép hatályba. 

A jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadva. 

64/2014. november 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel 

2014. december 15. napjára, 17:00 órai kezdéssel 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. helyszínen 

Közgyűlés összehívásáról döntött, melynek napirendi pontjai az alábbiak: 

1.Egy fő elnökségi tag választás 

2.Egy fő Ellenőrző Testületi tag választás 

3. Alapszabály módosítás  

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége döntése alapján - amennyiben indokolt - a 

határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés időpontja és helyszíne: 2014. december 15. 17:30 

óra, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége Jelölő Bizottságot választ, melynek tagjai: Bartha 

Zsuzsánna- elnök, Fazekas Erika, Molnár Györgyi 

A jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadva. 
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65/2014. november 10. sz. határozat 

2015. január 01-től a Magyar Szinkronúszó Szövetség tagegyesületei által rendezett versenyeken 

versenyző: 

a.) Érvényes versenyengedély kártya birtokában  

vagy  

b.) Saját személyes joga alapján nem magyarországi illetőségű versenyző a saját személyes joga 

alapján birtokában lévő, versenyengedély kártyával egyenértékű, érvényes igazolás birtokában vehet 

részt. 

A magyarországi illetőség és a személyes jog meghatározása esetén a versenyzői minőséget 

megalapozó jogviszony (tagsági viszony, sportszerződés tanulói jogviszony vagy egyéb jogviszony) 

irányadó. 

Saját személyes joga alapján nem magyarországi illetőségű versenyző esetében versenyengedély 

kártyával egyenértékű, érvényes igazolásnak tekintendő a versenyző versenyre történő nevezése 

(illetve arra jogosult szervezet nevezésre vonatkozó nyilatkozata). 

A jelenlévők egyhangú szavazatával elfogadva. 

 

66/2014. november 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége méltányossági alapon engedélyezi az alábbi 

egyesületeknek, hogy a 2014. október 01. és november 09. között benyújtott átigazolások esetében 

már a 2014. november 10-től hatályos Igazolási és Átigazolási szabályzatban meghatározott összeg 

kerüljön alkalmazásra. Az érintett egyesületek, akik ezzel kapcsolatban kérvényt nyújtottak be: 

Medúza 21 SE, Belvárosi Honvéd Szinkronúszó Egyesület, Pannon Diadal SE, Főnix SC. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

67/2014. november 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége meghatározta a 2015. évi szövetség által megrendezésre 

kerülő versenyek időpontjait, valamint a korosztályi megkötéseket. A szövetség 2015-ben is minden 

versenyét „open” versennyé nyilvánítja.: 

 2015. április 11-12. XXIII. Utánpótlás és Felnőtt Országos Bajnokság  

 2015. április 18-19. XXIII. Gyermek és Junior Országos Bajnokság 
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 2015. július 03-05. V. Diapolo Hungarian Open (Korosztályok: Gyermek; Utánpótlás; Junior; 

Felnőtt) 

 2015. november 20-22. XXII. Magyar Kupa (Korosztályok: 8 éves és fiatalabbak; 10 éves és 

fiatalabbak; 12 éves és fiatalabbak; 15 éves és fiatalabbak; Junior; Felnőtt 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

68/2014. december 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta az előterjesztett 2015. évi hazai 

versenynaptárat. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

 

69/2014. december 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy tegyen kétfős 

személyi javaslatot indoklással „Az év felfedezettje” cím várományosára, az alábbi feltételek 

figyelembevétele mellett: 

 Minden olyan sportoló javasolható, aki még nem töltötte be 15 életévét, függetlenül a 

válogatott kerettagságtól 

 Korosztályos országos bajnokságán részt vett kötelező versenyszámban és ott 1-10. helyen 

végzett, és/ vagy az elmúlt évhez viszonyítva a Szakmai Bizottság egyöntetű véleménye 

alapján kimagasló fejlődésen ment keresztül. 

 Korosztályos nemzetközi versenyen kötelező versenyszámban dokumentálhatóan 1-20. helyen 

végzett 

Továbbá az elnökség várja a Szakmai Bizottság szintén kétfős személyi javaslatát, indoklással az „Év 

szinkronúszója” címre. 

A javaslatok leadásának határideje: 2014. december 10. 14:00 óra 

3 igen szavazattal elfogadva. 
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70/2014. december 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége  a 2014. évi Honvéd Kupán (2014.12.13-14) való 

részvételre az alább felsorolt, a szövetség nyilvántartása szerint a Honvéd UVKSE-nél leigazolt 

sportolók részére (nevezett egyesület benyújtott kérelme alapján) egyszeri, rendkívüli rajtengedélyt ad 

ki.  

Jelen engedéllyel csak akkor élhet a fent leírt sportolói kör, amennyiben ők (ill. kiskorú versenyzők 

esetében szüleik) erre irányuló hozzájáruló nyilatkozatát eredeti formában a MSZÚSZ részére 

2014.12.12-ig igazolható módon benyújtják, és amelyet másolatként az Honvéd Kupa 2014 

rendezőszerve és referensbírója felé legkésőbb a verseny kezdetéig igazolható módon eljuttatják. Ezen 

versenyző(k) (ill. kiskorú sportolók esetében a törvényes képviselőjük) által tett fenti nyilatkozat(ok) 

hiányában a versenyzők nem állhatnak rajthoz. 

 

A sportolók tudomásul veszik, hogy versenyengedély kártyát erre a versenyre (az egyesület kérelme 

szerint) nem állít ki a szövetség, így akinek nincs a verseny idejére érvényes Versenyengedély 

kártyája, annak külön nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy a versennyel kapcsolatosan a versenyző 

sportbiztosítását saját maga megoldja és ezzel kapcsolatosan sem a MSZÚSZ, sem az Honvéd Kupa 

2014 verseny kiírója/szervezője/rendezője/felelőse felé semmilyen anyagi, jogi vagy más igénnyel 

nem lép fel! (a nyilatkozat szövege jelen határozat mellékletét képezi) 

Egyben a fentiek alkalmazása mellett kéri az Belvárosi Honvéd SZE-t, hogy ezen versenyzőkre kiadott 

rajtengedélyt tudomásul venni szíveskedjék és engedélyezze a versenyzők rajthoz állásást, ha egyéb a 

versenykiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek. 

Az érintett sportolók: Kiszely Szonja, Golopencza Szonja, Halász Bíbor, Major Viktória, Lakner 

Szidónia, Őry Molly, Papula Nóra, Csarnai Mirtill, Bardóczky Eszter, Kiss Lili, Szalkay Zsófia 

 

71/2014. december 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2014 „Év szinkronúszójának” Fodor Adélt (H2O 

Synchro SE), míg 2014 „Év felfedezettjének” Szabó Veronkát (Medúza 21 SE) választotta. 

3 igen szavazattal elfogadva. 

72/2014. december 19. sz. határozat  

A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottságtól (MOB) kapott felzárkóztatási 

támogatást szervezetfejlesztésre és versenysportra kívánja felhasználni a MOB-hoz benyújtott projekt 

adatlapokon szereplő információk alapján. 

4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadva 

tel:%282014.03.22-23
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73/2014. december 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2015. február 01-től a Magyar Olimpiai Bizottság Kiemelt Edző 

Programjába két, az utánpótlással foglalkozó szövetségi edzőt jelöl: 

 Hámori Zsuzsannát, a junior válogatott szövetségi edzőjét. A javasolt havi nettó járandóság: 

300.000 Ft 

 Szedlák Krisztinát, az utánpótlás válogatott szövetségi edzőjét. A javasolt havi nettó 

járandóság: 300.000 Ft 

 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva. 

74/2014. december 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2015. január 11-én edző és bíró továbbképzést szervez a Larus  

Étterem és Rendezvényközpontban (1124 Budapest, Csörsz u. 18/B) . A részvétel ingyenes. A 

részletes program a későbbiekben kerül kiküldésre az egyesületek felé. 

3 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

75/2014. december 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Modern Sportakadémia SE-t tagjai közül- az egyesület kérésére- 

törli, egyben felszólítja a klubot, hogy a 2014. évben felhalmozott tartozása 2014. december 31-ig 

kiegyenlítésre kerüljön. 

Erről az egyesületet postai és elektronikus úton is tájékoztatja a szövetség. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva. 

76/2014. december 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség (MSZÚSZ) elnöksége felkéri az MSZÚSZ bizottságait, hogy 

2015. január 20-ig készítsék el 2014. évi beszámolójukat, valami 2015. évi munkatervüket és azt a 

szövetség irodájának küldjék meg elektronikus formában. 

4 igen szavazattal elfogadva. 

 

 


